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φνθεςη Διοικητικοφ υμβουλίου :
ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ
ΠΑΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΛΑΜΠΡΟΤ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΛΙΑΓΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ
ΣΑΚΛΑKΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ
ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΟΤ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΣΑΣΑ ΧΑΡΙΛΑΟ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ
Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία
Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά ςτοιχεία Κακαρισ Θζςθσ
Σφνολο Καθαρήσ Θζςησ (α)
Προβλζψεισ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο Υποχρεώςεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (α) + (β)

1.547.516
80.753
1.625.502
13.287.057
16.540.828

ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ, ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ
ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
01/01/1431/12/14

31/12/2013

1.626.395
132.080
1.304.354
12.697.237
15.760.066

9.783.640
4.410.126
14.193.766
72.449
2.274.613

9.783.640
3.688.584
13.472.224
48.099
2.239.743

2.347.062
16.540.828

2.287.842
15.760.066

Κφκλοσ εργαςιϊν
Μικτά κζρδθ / (ηθμιζσ)
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν και επενδυτικϊν αποτ/των
Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων
Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α)
Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Β)

3.928.287
1.750.045
685.737
949.869
950.342
(15.018)

3.793.644
1.229.339
934.693
1.376.867
891.505
2.918

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Α)+(Β)

935.324

894.423

Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι – βαςικά (ςε €)
Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι – (ςε €)
Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων
και ςυνολικϊν αποςβζςεων

935.324
881.478

894.423
192.797

939.762

1.209.186

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ζμμεςη μζθοδοσ)
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
01/01/1431/12/14

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ
Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ
31/12/2014
Καθαρή θζςη ζναρξησ χρήςεωσ
(01/01/2014 και 01/01/2013 αντίςτοιχα)
υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ
Διανεμθκζντα μερίςματα
Διανεμθκζντα αποκεματικά
Καθαρή θζςη λήξησ χρήςεωσ
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίςτοιχα)

Λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ
Αποτελζςματα προ φόρων
Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

31/12/2013

13.472.224
935.324
(192.797)
(20.986)

12.822.401
894.423
(244.600)
0

14.193.766

13.472.224

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
1. Η εταιρεία ζχει ελεγχκεί φορολογικά ζωσ και τθν χριςθ 2009, κακϊσ και για τισ χριςεισ 2011-2013 (θμ.5.23 τθσ ετιςιασ οικονομικισ
ζκκεςθσ).
2. 'Ζχουν διενεργθκεί (ςυνολικά) οι παρακάτω προβλζψεισ:
α) Επιςφαλϊν απαιτιςεων

291 χιλ. ευρϊ

β) Προβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ

55 χιλ. ευρϊ

γ) Διαφορϊν φορολογικοφ ελζγχου προθγ. χριςεων
37 χιλ. ευρϊ
(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτισ θμειϊςεισ τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ)
2. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να ζχουν
ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ εταιρείασ.

1.376.867

254.025
117.996
(268.752)
3.422

274.493
(257.164)
(459.234)
3.026

(1.318.678)
(207.529)

(699.545)
(533.672)

Καταβεβλθμζνοι φόροι
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα καταβεβλθμζνα
Σφνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α)

(349.938)
(3.422)
(823.007)

(249.814)
(3.026)
(548.069)

Επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ
Αγορζσ ενςϊματων & άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων
Σόκοι ειςπραχκζντεσ
Σφνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β)

(175.146)
268.752
93.606

(410.665)
459.234
48.569

413.089
413.089

453.849
453.849

(316.312)
11.129.104
10.812.792

(45.651)
11.174.754
11.129.103

Αποςβζςεισ
Προβλζψεισ
Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογ/ςμών κεφαλαίου
κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:
Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων
(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν)
(Μείον):

Χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

4. τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν τθρθκεί οι λογιςτικζσ μζκοδοι και εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν κατάρτιςθ
των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31.12.2013, με εξαίρεςθ τα νζα ι ανακεωρθμζνα λογιςτικά πρότυπα και διερμθνίεσ, τα οποία τζκθκαν
ςε ιςχφ το 2014.

Μερίςματα πλθρωκζντα
Σφνολο ειςροών / (εκροών) από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ (γ)
Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθζςιμα και

5. Σα ποςά που αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν ζννοια του Δ.Λ.Π. 24, ζχουν ωσ εξισ:

ιςοδφναμα χρήςησ (α) + (β) + (γ)
Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξησ χρήςησ
Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ

Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ

31.12.2014
223.242

31.12.2013
247.500

23.086

30.151

01/01/1331/12/13

949.869

3. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31.12.2014 και τθν 31.12.2013 ανερχόταν ςε 19 και 18 άτομα αντίςτοιχα.

Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν διοίκθςθσ

01/01/1331/12/13

Δεν υπάρχουν ςτθ λιξθ του ζτουσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ από και προσ τα ανωτζρω πρόςωπα.
6. Οι επενδφςεισ ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία χριςθσ 2014 ανιλκαν ςε 175 χιλ. ευρϊ(2013: 411 χιλ. ευρϊ).
7. Σο ςφνολο των μετοχϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ηγουμενίτςασ ζχει μεταβιβαςτεί ςτο Σαμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ του
Δθμοςίου (Σ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), ςφμφωνα με τθν υπ'αρικμόν 222/05.11.2012 (ΦΕΚ 2996/Βϋ) απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ
Αναδιαρκρϊςεων και Αποκρατικοποιιςεων (ΔΕΑΑ).
8. Με τθν απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ του μετόχου τθσ 25/06/2015, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τροποποιικθκαν ωσ προσ το
προτεινόμενο από το Δ.. μζριςμα.

Ηγουμενίτςα, 25 Ιουνίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΣΟ ΜΕΛΟ ΣΟΤ Δ..
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